




         Додаток  

         до листа Департаменту освіти і  

         науки Запорізької обласної  

         державної адміністрації 

         від 24.11.2021 №02.02-16/1406 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОБЛАСНОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСУ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 «НОВОРІЧНИЙ КРЕАТИВ» - 2021  

 

1. Загальні положення 

1.1 Цей документ визначає порядок організації та проведення  обласного 

онлайн - конкурсу художньо-технічної творчості «Новорічний креатив» (далі – 

Конкурс). 

1.2 До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної 

середньої, дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти та вищих навчальних закладів (далі – учасники) віком до 18 років 

(включно).  

1.3 Предметом Конкурсу є: 

- фото завершеної конкурсної роботи; 

- фотосвітлини учасника разом зі своїм виробом. 

 

2. Мета та основні завдання Конкурсу 

2.1  Конкурс художньо-технічної творчості «Новорічний креатив» проводиться 

з метою розвитку творчих здібностей у дітей та підлітків, зацікавлених у 

конструюванні та моделюванні креативних саморобок.  

2.2 Основними завданнями Конкурсу є: 

- розвиток дитячої та учнівської художньо - технічної творчості; 

- виявлення та підтримка обдарованих, талановитих дітей, що мають 

креативне мислення; 

- популяризація художньо-технічних видів творчості; 

- сприяння реалізації  творчого потенціалу дітей та молоді; 

- залучення дітей та молоді до художньо-технічної творчості шляхом 

створення  фотоконтенту та розміщенням його у соціальній мережі; 

- запобігання поширенню  гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої  вірусом  SARS-CoV-2. 

 

3. Організація конкурсу 

3.1 Організатором Конкурсу є КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (далі – 

Організатор). 

3.2 Конкурс проводиться за номінаціями: 

- новорічна ялинка; 

- святкова гірлянда/ялинкова іграшка; 

- символ року 2022; 

- різдвяний декор; 

- чобіток Святого Миколая. 

 

4. Порядок, терміни проведення конкурсу 

4.1 Термін проведення конкурсу – з 08 по 28 грудня 2021 року. 

4.2  Для участі у Конкурсі необхідно надіслати фото саморобки та 



фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою до 27 грудня 2021 року 

на електронну адресу konkursygrani@gmail.com. 

4.3 Фото саморобок та фотосвітлини учасників будуть розміщені на сторінці 

Організатора Конкурсу у соціальній мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/340021156566662/), впродовж двох робочих днів 

після відправлення їх на вказану електронну адресу. 

 

5. Учасники Конкурсу 

5.1 У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти закладів загальної середньої 

освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти,  

позашкільної освіти, дошкільної освіти та вищих навчальних закладів віком до 18 

років (включно). 

5.2 До участі у Конкурсі допускаються конкурсні роботи, виконані лише 

автором без допомоги батьків або сторонніх осіб. 

5.3 Учасник конкурсу гарантує, що він є автором поданої конкурсної роботи і 

не порушує нічиїх авторських прав. 

5.4 Кількість конкурсних робіт від одного учасника -  не більше 3-х. 

 

6. Вимоги до конкурсних робіт 

6.1 Для участі у Конкурсі учасникам необхідно підготувати 

саморобку/інсталяцію згідно обраної номінації, яка відповідає тематиці Конкурсу. 

Конкурсною роботою вважається фото саморобки/інсталяції та фотосвітлини 

учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.2 Для створення конкурсної роботи в номінації «Новорічна ялинка» 

необхідно: 

- виготовити саморобку/модель ялинки з будь-яких матеріалів (текстиль, 

природний матеріал, дерево, бісер, фетр, папір, фоаміран, деталі конструктора, 

бросовий матеріал та ін.); 

- зробити фото готової саморобки; 

- зробити фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.3 Для створення конкурсної роботи в номінації «Святкова гірлянда/ 

ялинкова іграшка» необхідно: 

- виготовити модель гірлянди або ялинкової іграшки з будь-яких матеріалів, 

яка відповідає тематиці Конкурсу; 

- зробити фото готової саморобки; 

- зробити фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.4 Для створення конкурсної роботи в номінації «Символ року 2022» 

необхідно: 

- виготовити поробку у вигляді символу наступного року – Тигра з різних  

матеріалів; 

- зробити фото готової саморобки; 

- зробити фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.5 Для створення конкурсної роботи в номінації «Різдвяний декор» необхідно: 

- виготовити декор (підсвічники, різдвяний вінок, свічки, оригінальні 

зимові композиції, елементи новорічного декору та інтер’єру) з будь-яких матеріалів, 

яка відповідає тематиці Конкурсу; 

- зробити фото готової саморобки; 

- зробити фотосвітлини учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.6 Для створення конкурсної роботи в номінації «Чобіток Святого 

Миколая» необхідно: 
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- виготовити модель Чобітка Св. Миколая з будь-яких матеріалів, яка 

відповідає тематиці Конкурсу; 

- зробити фото готової саморобки; 

- зробити фотосвітлини  учасника з завершеною конкурсною роботою. 

6.7 Конкурсну роботу необхідно надіслати на електронну адресу 

konkursygrani@gmail.com. Тема листа – «Новорічний креатив». У листі необхідно 

розмістити наступну інформацію: 

- номінація; 

- прізвище та ім’я автора роботи; 

- вік автора; 

- назва роботи та техніка виконання; 

- повна (без скорочень) назва закладу освіти /назва гуртка; 

- ПІБ педагога/керівника гуртка; 

- контактний номер телефону педагога/керівника гуртка; 

- назва, номер поштового відділення для відправки дипломів переможцям та 

номер телефону отримувача . 

 

7. Визначення та нагородження переможців 
7.1 Переможці Конкурсу визначаються за: 

- найбільшою кількістю набраних вподобань (лайків) на 15:00 28 грудня 2021 

року; 

- рішенням журі Конкурсу від Організатора. 

7.2 Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Департаменту освіти і 

науки Запорізької обласної державної адміністрації. 

7.3 Учасники Конкурсу нагороджуються електронними дипломами КЗ 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради.  

 

8. Відносини у сфері авторських прав 

8.1 Надаючи свою конкурсну роботу до участі в Конкурсі, учасник: 

- надає Організатору Конкурсу право зберігати, друкувати, копіювати, 

фотографувати конкурсну роботу та розміщати її для вільного доступу в мережі 

Інтернет на необмежений період часу; 

- надає Організатору Конкурсу право публікувати надану конкурсну роботу 

на офіційному сайті КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР (www.grani.in.ua) та на сторінках 

КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в соціальних мережах. 

8.2 Організатор Конкурсу зобов’язується зазначати прізвище та ім’я автора 

конкурсної роботи при її використанні у будь-якому вигляді. 

8.3 Конкурсні роботи учасників Конкурсу надалі можуть бути використані в 

освітній діяльності КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

8.4 Представляючи роботу на конкурс, учасник тим самим підтверджує, що є 

автором роботи і дозволяє Організатору Конкурсу відтворювати матеріал 

безкоштовно, цілком або частково в цілях реклами Конкурсу. Організатор Конкурсу 

не несе відповідальності за порушення учасниками авторських прав. 
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